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Zápis číslo 6/2015 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 12. 8. 2015 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce zahájil v 18:30 hodin starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a 

hosty z řad občanů. 

Konstatoval, že je přítomno 7 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je zastupitelstvo 

usnášeníschopné. 

 

Schválení programu 6. zasedání zastupitelstva obce 

 

Program zasedání: 

1. Zahájení 

2. Námitky člena ZO proti zápisu z 5. zasedání ZO Vážany n/Lit., ze dne 10. 6. 2015 

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

4. Zprávy předsedů o činnosti jednotlivých výborů 

5. Rozpočtová opatření  

6. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace pro SDH z rozpočtu JMK 

7. Vyhodnocení ankety o pokládce veřejné telekomunikační sítě 

8. Schválení smlouvy o dodávce el. energie a technologie 

9. Schválení nové zřizovací listiny na MŠ Vážany n/Lit. 

10. Schválení smluv dle záměrů Obce Vážany n/L. - pacht, prodej nemovitostí a prodej komunál.  tech. 

11. Různé (skládka, nové OZV, stav ÚPO, pojištění majetku obce, smlouva DAS, aj.) 

12. Diskuse 

13. Usnesení 

14. Závěr 

 

Hlasování o programu 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Program jednání byl schválen. 

 

2. Námitky člena zastupitelstva obce proti zápisu z 5. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 10. 6. 

2015 

Podle § 95 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO rozhodne 

nejbližší zasedání ZO.  

Námitky nebyly vzneseny.  

 

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Na dotaz starosty, zda chce někdo z přítomných provádět zápis ze zasedání, se nikdo nepřihlásil. Zápis 

provedl starosta. 

 

Jako ověřovatele zápisu starosta navrhl: Ing. Jaroslava Řezáče a Karla Škraňku 

Výsledek hlasování pro J. Řezáče: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (J. Řezáč). 

Výsledek hlasování pro K. Škraňku: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (K. Škraňka). 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Ing. Jaroslav Řezáč a pan Karel Škraňka. 

 

 

 

Přítomni: starosta - Ing. Václav Matyáš, místostarosta -  Josef Hloužek 

 

 

členové -  Ludmila Pilátová, Mgr. Anna Pišová,  Karel Škraňka,  Ing. Jaroslav Řezáč, 

Petr Smejsík 

 

Nepřítomni: 

 

0 
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4. Zprávy předsedů jednotlivých výborů. 

 

Zprávy přednesli předsedové v pořadí: L. Pilátová, A. Pišová, J. Řezáč, K. Škraňka a P. Smejsík. 

 
L. Pilátová: Informace o vymalování obecní knihovny, o připravovaném zaškolení knihovnice na evidenci 

knihovny na čárové kódy ve Vyškově, provoz knihovny započne od září 2015. Kulturní výbor se účastní 

všech akcí ve Vážanech a pořizuje fotodokumentaci. Plány na září: a) vycházka obcí s dětmi s MŠ – 

návštěva výrobních podnikatelských subjektů; b) přednáška seniorům o Tržním řádu Obce. 

A. Pišová: Dne 8. 7. 2015 proveden kontrolní den, z něj bude pořízen zápis se závaznými úkoly pro ZO. 

J. Řezáč: Podán podnět k zveřejnění 2 OZV (pálení bioodpadů a regulace hluku v Obci), dne 4. 7. 2015 

výbor monitoroval a kontroloval požár v oblasti lesíku za poldrem, povolení kácení stromů pro TJ Vážany 

n/L. na hřišti, připomenutí, že stále, od 3. 7. 2015, platí zákaz rozdělávání ohně a pálení. 

K. Škraňka: Plánuje na září 2015 schůzku výboru. 

P. Smejsík: Plánuje, dle požadavku L. Pilátové přednášku seniorům o Tržním řádu Obce. 

 

Návrh na usnesení: 

4. ZO bere na vědomí jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům výborů vedení evidence 

případů do obdržené archivační složky. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

5. Rozpočtová opatření č. 4 za červen a č. 5 za červenec 2015 

 

Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 4 a 5 za červen a červenec 2015. 

 

Návrh na usnesení: 

5.1. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 ze dne 30. 6. 2015, kde se celkový rozpočet obce v 

příjmech i výdajích se zvyšuje v červnu o 734 500,- Kč.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Návrh na usnesení: 

5.2. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015 ze dne 31. 7. 2015, kde se celkový rozpočet obce v 

příjmech i výdajích se zvyšuje v červenci o 463 500,- Kč.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 
6.   Schválení smlouvy o poskytnutí dotace pro SDH z rozpočtu JMK 

 

Starosta přednesl krátký komentář, v únoru 2015 Obec požádala o dotaci z JMK na opravu hasičky. Žádost 

byla na JMK projednána kladně a byla schválena dotace ve výši 250.000,- Kč, z původně požadovaných 

350.000,- Kč. Pro poskytnutí dotace je třeba schválit podpis smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK. 

Peníze se použijí na obnovu budovy hasičky – výměna vrat, zateplení, fasáda a ve dvoře vybudování soc. 

zázemí pro hasiče. Obec bude doplácet na celé dílo částku ve výši ca 150.000,- Kč a SDH bude v r. 2015, 

2016 a 2017 poskytnuta dotace od Obce pouze ve výši provozních nákladů tak, aby se zbylé fin. prostředky 

použily na opravu budovy hasičky . 

 

Návrh na usnesení: 

6. ZO schvaluje uzavření smlouvy č.: 0301031/15/OKH, o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje, na „Rekonstrukci požární zbrojnice“.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
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7.   Vyhodnocení ankety o pokládce veřejné telekomunikační sítě 

 

Z podnětu společnosti Vivo Connection, s.r.o., která nabízí položení optického kabelu v obci a na základě 

projednávání tohoto bodu na 5. ZZO, předložil starosta výsledky ankety: 

1. anketa na webu: ANO:128 hl. (52%); NE: 59 hl. (24%); NEVÍ: 61 hl. (24%) 

2. anketa po obci: vrátilo se 40 anketních lístků: 95 občanů ano, 2 ne a 6 nevím 

Z uvedeného je zřejmé, že zájem o technologii a následnou službu z řad občanů je. 

 

Návrh na usnesení: 

7. ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě mezi Obcí Vážany nad Litavou a společností VIVO 

CONNECTION, spol. s r.o. o uložení komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků 

budoucího povinného (Obec Vážany n/L.), dle územního rozhodnutí ke stavbě, s názvem „OPS Vážany - 

Hrušky“ a zároveň kladné vyjádření ke stavbě, vedoucí přes pozemky. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 3 (P. Smejsík, K. Škraňka, A. Pišová) 

  

8.  Schválení smlouvy o dodávce el. energie a technologie 

 

V návaznosti na projednávanou záležitost o úsporách el. energie v Obci Vážany nad Litavou a dle zjištěných 

kladných referencí, předložil starosta ke schválení uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektrické 

energie a dodávce technologického zařízení, se společností Enwox energy, s.r.o., která Obci smluvně 

zajišťuje finanční úsporu 10% z výše současných nákladů vynaložených na platbu el. energie.  

 

Návrh na usnesení: 

8. ZO schvaluje uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektrické energie a dodávce technologického 

zařízení, se společností Enwox energy, s.r.o. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 2 (P. Smejsík, J. Hloužek), zdržel se 0 

 

9.    Schválení nové zřizovací listiny na MŠ Vážany n/Lit. 

 

V návaznosti na změnu statusu školy, kdy se ruší zřizovací listina, obsahující provozování ZŠ, předložil 

starosta ke schválení novou zřizovací listinu na předměty činnosti: 

a) mateřská škola 

b) zařízení školního stravování sloužící dětem a žákům škol, které obec zřizuje 

c) závodní stravování 
 

Návrh na usnesení: 

9. ZO schvaluje novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Obce Vážany nad Litavou - Mateřskou 

školu ve Vážanech nad Litavou, okr, Vyškov, příspěvkovou organizaci, pod č. j.: 404/2015/Mat.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 1 (J. Řezáč), zdržel se 1 (A. Pišová) 

 

10.  Schválení smluv dle záměrů Obce Vážany n/L. - pacht, prodej nemovitostí a prodej komunální 

techniky 
 

Na základě záměrů obce, ze dne 30. 6. 2015, o pachtu a prodeji pozemků předložil starosta na projednání 

tyto žádosti: 

10.1. od pana J. Komárka o pacht pozemku parc. č. 220/1, o výměře 76 m2, 

10.2. od Ing. R. Hložka na odkup pozemku parc. č. 638/78, o výměře 177 m2,  

10.3. od pana M. Laciny na odkup opotřebovaného komunálního traktoru s čelním nakladačem, který 

požaduje dořešení odkupu traktoru po ukončení sezóny žní, s předpokladem ke konci září 2015. 

Mimo tyto žádosti se nikdo další nepřihlásil. 

10.4. Na základě usnesení č. 12.3., z 5. ZZO, ze dne 10. 6. 2015, schvalujícího odkup přilehlého pozemku 

k budově sociálky, parc. č. 50/4, od Ing. J. Hložka předložil starosta návrh na odkupní cenu ve výši 35,- 

Kč/m2. 
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Návrh na usnesení: 

10.1. ZO schvaluje pacht pozemku parc. č. 220/1, o výměře 76 m2, panu Jiřímu Komárkovi, za paušální 

cenu 60 Kč/rok, s povolením oplocení tohoto pozemku a s podmínkou (při případném ukončení pachtu) toto 

oplocené do 60 dnů od ukončení pachtu na vlastní náklady odstranit. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (L. Pilátová) 

 

Návrh na usnesení: 

10.2. ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 638/78 o výměře 177 m2, Ing. Radimu Hložkovi, za cenu 35,- 

Kč/m2, což celkově činí 6.195,- Kč.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (L. Pilátová) 

 

Návrh na usnesení: 

10.3. ZO odkládá záležitost prodeje opotřebovaného komunálního traktoru do dalšího období r. 2015, kdy 

budou řádně projednány detaily prodeje a dohodnuta korektní cena se zájemcem, panem Martinem Lacinou.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Návrh na usnesení: 

10.4. ZO schvaluje cenu při odkupu pozemku parc. č. 50/4 o výměře 51 m2, od Ing. Jiřího Hložka, za cenu 

35,- Kč/m2, což celkově činí 1.785,- Kč.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

11.  Různé (skládka, nové OZV, stav ÚPO, pojištění majetku obce, smlouva DAS, aj.) 
 

11.1. Skládka na katastru Obce: 

Starosta seznámil přítomné s nedostačující reakcí pana T. Hrdinky na naše společné setkání, kdy odpověď 

byla stylizována, jako případ evidentně časově oddalující, finančně neuspokojující a obchodně nevyhovující. 

Mezitím se během června a července 2015 realizovalo: 

a) aktivita starosty - podány 3 podněty na ČIŽP - jednoznačně dokazující jaký stavební odpad je na skládku 

navážen, 

b) aktivita starosty - zastavování aut a vysvětlování řidičům stav věci, 

c) aktivity MěÚ Slavkov u Brna a pana T. Hrdinky - vypracovány 2 konkurenční posudky k nebezpečnosti 

skládky, 

d) aktivita MěÚ Slavkov u Brna - vydána rozhodnutí o zastavení prací a nařízení bezodkladného zastavení 

prací k datu 5/8 2015, dále rozhodnutí o odstranění stavby, které je zázemím pro pracovníky skládky, 

e) bohužel stále není výrok KÚ k rozhodnutí o odstranění celé stavby – v termínu do 3 let, 

f) aktivita starosty - byla předána kompletní dokumentace našemu právníkovi k přípravě hromadné žaloby a 

trestního oznámení.  

 

Návrh na usnesení: 

11.1. ZO schvaluje, postup, kterým starosta řeší daný případ, schvaluje přípravu hromadné žaloby na 

společnost SVS Delta Racing Team, za neoprávněné používání a znehodnocování pozemků obce a občanů, 

přičemž schvaluje i podání případného trestného oznámení. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

11.2. Návrh na zřízení nových OZV v Obci: 

a) regulace pálení biologického odpadu 

b) regulace hluku 

 

Starosta předeslal, že vydání takovýchto OZV má úskalí v dokazování a) škodlivých látek v ovzduší a b) 

výši hluku měřeného v dB, což není v našich podmínkách a s vybavením Obce promptně řešitelné.  

Právníkem MěÚ Slavkov na poradě starostů, starosty a i naším právníkem je doporučeno nevydávat tyto 

vyhlášky, jelikož vymahatelnost je těžká a řešení problémů je časově náročné. 

Faktem však je, jak podotýká právník Obce, že porušení jakékoli OZV, je řešeno par. 46, odst. 2, zákona o 

přestupcích 200/1991 Sb., takže vymahatelnost i zde je. 
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Návrh na usnesení: 

11.2.1. ZO schvaluje přípravu OZV k regulaci hluku v obci, kdy starosta na příští ZZO předloží novou OZV 

ke schválení.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 4, proti 0, zdržel se 3 (J. Hloužek, K. Škraňka, P. Smejsík) 

 

11.2.2. ZO odkládá přípravu OZV k regulaci pálení biologického odpadu v obci. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

11.3. Stav ÚPO: 

Starosta seznámil přítomné se stavem věci: 

a) bylo zajištěno zrušení hygienického ochranného pásma (Agria a.s., podepsala souhlas) 

b) byly předány žádosti na dotčené orgány a úřady 

c) probíhají jednání s Ing. H. Drechslerovou o ÚPO 

d) byla evidována žádost Ing. D. Hradila o změnu statusu pozemku bývalé drůbežárny na plochu pro bydlení 

nebo alespoň na plochu smíšenou. K tomuto podrobnější komentář: 

1. Obec by měla mít zájem pozemek od Ing. Hradila odkoupit. Starosta na toto téma už jednal, ale 

protistrana pochopila věc jinak, než jí bylo předneseno. 

2. Z pohledu toho, že Obec musí pro změnu ÚPO vyřadit některé stávající plochy určené k výstavbě, aby 

mohla stavět za hřbitovem, není možné, aby v ÚPO byla přidávána další stavební plocha na bydlení.  

3. Žádost Ing. Hradila předáme na vyjádření paní Drechslerové, na Stavební odbor MěÚ Slavkov, kdy tato je 

kompetentní, jako zajišťovatel změn ÚPO, na jeho žádost fundovaně reagovat a vysvětlit i korekci 

stávajících ploch určených k bydlení. 

 

Návrh na usnesení: 

11.3. ZO schvaluje předání žádosti Ing. Dušana Hradila na Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu 

ve Slavkově, aby na ni bylo z pozice nadřízeného orgánu reagováno.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

11.4. Pojištění majetku Obce:  

Starosta předal před ca 3 měsíci na ČP, a.s. veškeré podklady o pojištění majetku Obce, s žádostí o analýzu a 

návrh na pojištění.  

Současný stav pojištění majetku je takový, že je hluboce podpojištěn. Např. Kulturní dům je podpojištěn tak, 

že v případě totálního požáru by Obec obdržela od pojišťovny pouze částku lehce přesahující 1 mio Kč a za 

takovou částku by se nový Kulturní dům nepostavil. Stejně tak budova školy a budova OÚ. 

Agent ČP, a.s. předal návrh, kde nové pojistné za celý majetek atakuje částku 35tis. Kč, přičemž Obec 

obdržela 50% slevu. V případě potřeby bude plnění z takovéto pojistné smlouvy dostačující na opravu nebo 

vybudování poškozeného majetku.  

Dále Obec v r. 2014 uzavřela poj. smlouvu s DAS – na právní ochranu. V době, kdy máme svého právníka, 

není tato smlouva potřebná a starosta navrhuje tuto smlouvu za ca 11 tis. Kč/ročně vypovědět a nahradit ji 

pojistkou na odpovědnost za škodu způsobenou výkonem funkce zastupitele Obce, za ca 8 tis. Kč/ročně. 

 

Návrh na usnesení: 

11.4. ZO schvaluje uzavření nové pojistné smlouvy, která bude krýt škody na majetku na hodnoty, dané 

časovou hodnotou majetku a současně schvaluje uzavření pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu 

způsobenou výkonem zastupitele Obce. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (A. Pišová) 

 

11.5. Rozbor hospodaření za I. pol. r. 2015: 

Starosta požádal místostarostu o přečtení sestavy Fin 2-12, dle které byl přednesen rozbor hospodaření Obce 

za I. pol. 2015, přičemž výsledek je takový, že Obec hospodaří s přebytkem ve výši 1,5 mio Kč 
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Návrh na usnesení: 

11.5. ZO bere na vědomí zprávu o rozboru hospodaření za I. pol. r. 2015. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

11.6. MFH – Oranžové hřiště (multifunkční hřiště) – provoz, náklady, poplatky…, atd. 

Starosta přednesl zastupitelům parametry, které bude obnášet provoz nového MFH: 

- odměna správce 

- provozní náklady 

- spotřeba elektřiny 

- vybavení sportoviště 

- poplatky za používání 

Důležitým parametrem do startu provozu MFH je určení poplatků za používání hřiště. 

Po delší diskuzi na téma, bylo hlasováno o kolektivním návrhu. 

 

Návrh na usnesení: 

11.6. ZO schvaluje poplatky za používání MFH ve výši 100,- Kč/hod/kurt, pro občany Vážan nad Litavou a 

200,- Kč/hod/kurt, pro občany přespolní. Zároveň osvobozuje od poplatku děti a mládež do 15 let věku, a to 

včetně. Za osvětlení hřiště je stanoven poplatek ve výši 50,- Kč/hod/kurt. Provozní doba je stanovena od 

8.00 hod do 21.00 hod denně.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

12. Diskuze 

 

Do diskuze dodala písemným podáním příspěvky Ing. Rezlová: 

 

1. Špatná informace (nebo dokonce žádná) o instalaci nového hřiště i.e., proč nebylo využito Vážanského 

hlásku ke komunikaci. 

Odpovědní komentář: 

Starosta reagoval: Vážanský hlásek v 5/2015 nemohl na tuto skutečnost ještě reagovat. Nebyl znám termín 

stavby. Den před zahájením stavby obdrželi občané, sousedící s hřištěm informaci v podobě letáku od 

starosty, který upozorňoval na zahájení stavby. 

 

2. Celou dobu výstavby hřiště lidé v sousedství stavby trpěli hlukem, špínou a prachem, a to i na víkend. I 

po skončení stavby neuznala stavební firma za vhodné, vozovku vyčistit a umýt – asi jsme ani jí ani 

managementu obce za to nestáli.  

Odpovědní komentář: 

Starosta reagoval: Pokud je zahájen provoz stavby, musíme počítat s tím, že tento je provázen vyšším 

hlukem, doprovázeným prašnějším prostředím. Avšak nejednalo se o nic nadlimitního. Stavba ještě 

ukončena není, k jejímu předání dojde dne 19. 8. 2015 a do té doby bude vozovka zametena.  

 

3. Silnice směrem od hřbitova směrem k p. Moškvanovi – v hrozném stavu, plná děr, v zimě neudržovaná, i 

když je na ní množina garáží, podniků a rodinných domků, odkud se lidé chtějí dostat bezpečně do práce, na 

nákupy atd. 

Odpovědní komentář: 

Starosta reagoval: Společnost Trasko, která budovala v r. 2014 na tomto úseku vodovod, provede do konce 

září opravu vozovky. Zimní údržba vozovky je dostatečná. Nikdo, mimo Ing. Rezlové, si na zimní sjízdnost 

vozovky nestěžoval. 

 

4. Za těmito garážemi jsou náletové dřeviny i. e., akáty na obecním pozemku. Kořeny akátů vrůstají do 

zadních stěn garáží. Akáty by se měly pořezat a pařezy ošetřit tak, aby stromy více nevzrostly. 

Odpovědní komentář: 

Starosta reagoval: Toto jsem s paní Rezlovou už jednou řešil a nerozumím tomu, proč jí stále vadí akáty, 

které jsou vzdáleny od její garáže na desítky metrů? S vykácením akátů nepočítáme, vytváří tam prostředí, 

vhodné pro včely. 
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5. Obecní daně za garáže jsou v nadstandardní výši, ale údržba jejich okolí je neexistující. Jak tedy 

ospravedlňujete jejich výši? 
Odpovědní komentář: 

Starosta reagoval: Stran výše daně za garáže, tak obec již několik let nenavyšovala koeficient. Navýšení, 

které přišlo v tomto roce je plošné pro celou republiku a nemá s rozhodováním zastupitelstva obce žádnou 

souvislost.  
 

 

13. Usnesení 

 

ZO schvaluje:  

- (5.1) rozpočtové opatření č. 4/2015 ze dne 30. 6. 2015, kde se celkový rozpočet obce v příjmech i výdajích 

se zvyšuje v červnu o 734 500,- Kč.  

- (5.2) rozpočtové opatření č. 5/2015 ze dne 31. 7. 2015, kde se celkový rozpočet obce v příjmech i výdajích 

se zvyšuje v červenci o 463 500,- Kč.  

- (6) uzavření smlouvy č.: 0301031/15/OKH, o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, na 

„Rekonstrukci požární zbrojnice“. 

- (7) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě mezi Obcí Vážany nad Litavou a společností VIVO 

CONNECTION, spol. s r.o. o uložení komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků 

budoucího povinného (Obec Vážany n/L.), dle územního rozhodnutí ke stavbě, s názvem „OPS Vážany - 

Hrušky“ a zároveň kladné vyjádření ke stavbě, vedoucí přes pozemky. 

- (8) uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektrické energie a dodávce technologického zařízení, se 

společností Enwox energy, s.r.o. 

- (9) novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Obce Vážany nad Litavou - Mateřskou školu ve 

Vážanech nad Litavou, okr, Vyškov, příspěvkovou organizaci, pod č. j.: 404/2015/Mat.  

- (10.1) pacht pozemku parc. č. 220/1, o výměře 76 m2, panu Jiřímu Komárkovi, za paušální cenu 60 

Kč/rok, s povolením oplocení tohoto pozemku a s podmínkou (při případném ukončení pachtu) toto 

oplocené do 60 dnů od ukončení pachtu na vlastní náklady odstranit. 

- (10.2) prodej pozemku parc. č. 638/78 o výměře 177 m2, Ing. Radimu Hložkovi, za cenu 35,- Kč/m2, což 

celkově činí 6.195,- Kč.  

- (10. 4) cenu při odkupu pozemku parc. č. 50/4 o výměře 51 m2, od Ing. Jiřího Hložka, za cenu 35,- Kč/m2, 

což celkově činí 1.785,- Kč.  

- (11.1) postup, kterým starosta řeší daný případ, přípravu hromadné žaloby na společnost SVS Delta Racing 

Team, za neoprávněné používání a znehodnocování pozemků obce a občanů, přičemž i podání případného 

trestného oznámení. 

- (11.2.1) přípravu OZV k regulaci hluku v obci, kdy starosta na příští ZZO předloží novou OZV ke 

schválení.  

- (11.3) předání žádosti Ing. Dušana Hradila na Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu ve Slavkově, 

aby na ni bylo z pozice nadřízeného orgánu reagováno. 

- (11.4) uzavření nové pojistné smlouvy, která bude krýt škody na majetku na hodnoty, dané časovou 

hodnotou majetku a současně uzavření pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou výkonem 

zastupitele Obce. 

- (11.6) poplatky za používání MFH ve výši 100,- Kč/hod/kurt, pro občany Vážan nad Litavou a 200,- 

Kč/hod/kurt, pro občany přespolní. Zároveň osvobozuje od poplatku děti a mládež do 15 let věku, a to 

včetně. Za osvětlení hřiště je stanoven poplatek ve výši 50,- Kč/hod/kurt. Provozní doba je stanovena od 

8.00 hod do 21.00 hod denně.  

 

 

ZO bere na vědomí:  

- (4) jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům výborů vedení evidence případů do obdržené 

archivační složky. 

- (11.5) zprávu o rozboru hospodaření za I. pol. r. 2015. 
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ZO odkládá:  

- (10.3) záležitost prodeje opotřebovaného komunálního traktoru do dalšího období r. 2015, kdy budou 

řádně projednány detaily prodeje a dohodnuta korektní cena se zájemcem, panem Martinem Lacinou. 

- (11.2.2) přípravu OZV k regulaci pálení biologického odpadu v obci. 

 

 

14.  Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 22:10 hod ukončil. 

 

Podpisy: 

 

Starosta:                                                 Ověřovatelé zápisu: 


